
18 “sigueu capaços de comprendre, amb tot el poble sant, l’amplada i la llargada, l’alçada i la profunditat 19 de l’amor de Crist;
que arribeu a conèixer aquest amor que sobrepassa tot coneixement…” Ef 3:18-19a

1. SUPERFICIALITAT PROFUNDITAT

36 Per tant, ja que això és innegable, convé que us calmeu i no actueu impulsivament. Fets 19:36
17 No sigueu irreflexius: mireu d’entendre què vol el Senyor de vosaltres. Ef 5:17

2. IMPULSIVITAT REFLEXIÓ

14 Així ja no serem més com infants, moguts d&#39;ací d&#39;allà i portats a la deriva pel vent de qualsevol doctrina, 
a mercè de tothom i víctimes de l&#39;astúcia que encamina a l’error. Ef 4:14
58 Per tant, germans meus estimats, manteniu-vos ferms i incommovibles; doneu-vos de ple
a l’obra del Senyor, sabent que, gràcies a ell, el vostre treball no serà inútil. 1 Cor 15:58

3. INESTABILITAT CONSTÀNCIA

9 No hi ha res més enganyós que el cor: no té remei. Qui és capaç de conèixer-lo? Jer 17:9
5 Per això mateix, heu de treballar amb tot l'esforç perquè la vostra fe vagi acompanyada de la virtut; la virtut, del coneixement;
6 el coneixement, del domini d'un mateix; el domini, de la constància; la constància, de la pietat; 7 la pietat, de l'estimació fraterna;
l'estimació fraterna, de l'amor. 2 Pd 1:5-7

4. SENTIMENTALISME CARÀCTER

A un home ric, la terra li va donar molt. 17 Ell pensava: "Què faré, si no tinc on guardar la meva collita?" 18 I es va dir: 
"Ja ho sé, què faré: tiraré a terra els meus graners, en construiré de més grans, hi guardaré tot el meu gra i els meus béns, 
19 i em diré a mi mateix: Tens molts béns en reserva per a molts anys; reposa, menja, beu i diverteix-te." 20 Però Déu li digué:
"Insensat! Aquesta mateixa nit et reclamaran la vida, i tot això que has acumulat, de qui serà?" 21 Així passa amb el qui reuneix
tresors per a ell mateix i no es fa ric davant de Déu.» Lc 12:16-21
2 Tinguem la mi2 Tinguem la mirada fixa en Jesús, el qui ens ha de guiar pel camí de la fe i el qui la porta a la plenitud. Ell, per arribar a la felicitat
que li era proposada, va suportar el suplici de la creu, sense fer cas de la vergonya que havia de passar, 
i està assegut a la dreta del tron de Déu. Heb 12:2
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Romans 12:3 3 En virtut de la gràcia que he rebut, dic a tots i cada un: no us tingueu per més del que sou; tingueu una idea justa
de vosaltres mateixos, assenyadament, sense ambicions, cadascú segons la mesura de la fe que Déu li ha concedit.
3 No feu res per rivalitat ni per arrogància; amb tota humilitat, considereu els altres superiors a vosaltres mateixos. Fil 2:3

6. AUTOESTIMA EXAGERADA HUMILITAT

16 Viviu d'acord els uns amb els altres. No aspireu a grandeses, sinó poseu-vos al nivell dels humils. No us tingueu per savis. Ro 12:16
28 ¿Qui de vosaltres, si vol construir una torre, no s'asseu primer a calcular-ne les despeses i veure si té recursos per a acabar-la?
29 Altrament, si posava els fonaments i no podia acabar l'obra, tots els qui ho veurien començarien a burlar-se d'ell Lc 14:28-29

7. SUBJECTIVISME OBJECTIVITAT

3 No digueu tantes paraules arrogants, que no us surtin de la boca aquestes insolències; el Senyor és el Déu que tot ho sap. 1 Samuel 2:3
15 Mireu, doncs, atentament, com us heu de comportar: no sigueu insensats, sinó assenyats. Ef 5:15
38 Doneu, i us donaran: us abocaran a la falda una bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar. 
Tal com mesureu sereu mesurats.» Lc 6:38

8. EXTREMISME EQUILIBRI

2 Hi haurà homes egoistes, amics del diner, vanitosos, orgullosos, difamadors, rebels als pares, desagraïts, profanadors, 
3 sense cor, venjatius, calumniadors, intemperants, cruels, enemics del bé, 4 traïdors, impulsius, encegats, 
amics del plaer més que de Déu. 2 Tim 3:2-4

34 Llavors va cridar la gent i els seus deixebles i els digué: «Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui 
la seva creu i que em segueixi. 35 Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi i per l'evangeli, la salvarà. 
36 Què en treu l'home de guanyar tot el món si perd la vida? 37 Què no donaria l'home a canvi de la seva vida?.» Mc 8:34-37

9. EGOISME OBERTURA

2 No us emmotlleu al món present; deixeu-vos transformar i renoveu el vostre interior, perquè pugueu reconèixer quina 
és la voluntat de Déu, allò que és bo, agradable a ell i perfecte. Romans 12:2
15 No estimeu el món ni res del que hi pertany. Si algú estimava el món, no tindria l'amor del Pare. 16 Perquè allò que pertany
al món són els desigs carnals, l'afany de posseir, les ostentacions. Tot això no ve del Pare, sinó del món. 
17 El món i els seus desigs passen, però els qui fan la voluntat de Déu viuen per sempre. 1 Jn 2:15-17
31 Jesús digué als jueus que havien cregut en ell: «Si us manteniu ferms en la meva paraula, realment sereu deixebles meus; 
32 conei32 coneixereu la veritat, i la veritat us farà lliures.» Jn 8:31-32
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Algunes preguntes

1. Quines actituds tens normalment sobre la idea de “maduresa”?

2. Examina facetes específiques de la teva vida en què hi ha manca de “maduresa”. 
Per què creus que hi ha aquesta mancança?

3. Del “Quadre de contrast entre el Nen i l'Adult com a indicador de Maduresa”, 
quins conceptes et costen més d’entendre i de treballar?
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